صفحة 1

برنامج صف ما قبل الروضة  -املنطقة التعليمية (رمز املدرسة)

ملحة موجزة عن جودة صف ما قبل الروضة للعام الدرايس 2017-2016
يتوفر منوذج ملحة موجزة عن جودة صف ما قبل الروضة بـ  9لغات.

معلومات عامة

إطار العمل لخلق مدارس عالية الجودة

املوقع اإللكرتوينschools.nyc.gov :
مدير(ة) املدرسة:
القيد (:)17-16
نوعية الربنامج:
موعد البدء اليومي:
طول اليوم الدرايس لصف ما قبل الروضة:
مدى توفر التسليم املبكر:
مدى توفر االستالم املتأخر:

الثقة
قيادة مدرسية
ف َّعالة
ب ي ئة د ا ع م ة

تد
ر يس
ع

ال قا

تقييم (( )CLASSمتت مراجعة الربنامج يف )
تنظر درجات تقييم ( )CLASSيف التفاعالت التي تدعم تعلم األطفال .ويشمل ذلك التفاعالت ما بني املعلمني واألطفال ،وبني
األطفال بعضهم البعض.
هذا الربنامج

املنطقة التعليمية*

هذا الربنامج

املنطقة التعليمية*

هذا الربنامج

املنطقة التعليمية*

(االحرتام واللطف بني املعلمني واألطفال واالستجابة لألطفال)

ا مل ج ت

مع

ممتاز
جيد
مقبول
ضعيف

امل

بيئة الربنامج التي تساعد تعلم األطفال
تقييم (( )ECERS-Rمتت مراجعة الربنامج يف )
تنظر درجات تقييم ( )ECERS-Rيف بيئة التعلم واملواد التعليمية وكيفية دعم املعلمني وتفاعلهم
مع األطفال.
هذا الربنامج

املنطقة التعليمية

الدرجة اإلجاملية لتقييم
()ECERS-R
العنوان

االستبيان املدريس ملدينة نيويورك لعائالت صف ما قبل الروضة

(إدارة الوقت ،والسلوك ،ومشاركة الطفل)
الدعم التدرييس

ث ي ق ة ب ني ا أل رس ة و

ونم

صا

التفاعالت يف الفصل الدرايس

م

عل م

مفتاح التقديرات:

ح يل

تو

برامج أخرى:

تنظيم غرفة الصف

رم

الصفحتان  2و 3من هذا التقرير تقدمان معلومات عن هذا الربنامج
يف تلك املجاالت الستة.

ت عاو نو ن

مميزات الربنامج:
الوجبات:
مساحات اللعب:

الدعم االنفعايل

إنجازات
التالميذ

تظهر األبحاث أن املدارس القوية يف املجاالت الستة من املحتمل إىل
تحسن انجازات التالميذ.
حد بعيد أن ّ

(دعم املهارات اللغوية ومهارات التفكري لدى األطفال)
*تشمل مقارنات املنطقة التعليمية يف هذا التقرير جميع برامج صف ما قبل الروضة يف املنطقة التعليمية.

العام الدرايس املايض( ،النسبة املئوية للعائالت املسجلة) من عائالت صف ما قبل الروضة أجابت عىل أسئلة
االستبيان املدريس ملدينة نيويورك حول هذا الربنامج.

	%من عائالت صف ما قبل الروضة أجابت بطريقة إيجابية عىل األسئلة املتعلقة بهذا
الربنامج (املدينة)% :

	%من العائالت تشعر بأن املعلمون واآلباء يفكرون يف بعضهم البعض كرشكاء يف تعليم
األطفال (املدينة)% :

رقم الهاتف

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا
املستند ،نرجو زيارة الرابط التايل:
/schools.nyc.gov/Academics
EarlyChildhood/parentfamilies

برنامج صف ما قبل الروضة  -املنطقة التعليمية (رمز املدرسة)
ملحة موجزة عن جودة صف ما قبل الروضة للعام الدرايس 2017-2016

التدريس الصارم

الثقة
قيادة مدرسية
ف َّعالة
بيئة داعمة

ت د ري س

صا

م

ع

ات وثيقة ألرسة وا
بني ا

ملجت
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امل

الق

معل

حيل

رم

تقوم فرق التدريس بخلق أنشطة جذابة ملساعدة األطفال عىل تنمية املهارات اللغوية واالجتامعية والفكرية بناء عىل معايري التعلم لصف ما قبل الروضة.

و ن م تع او نو ن

التالميذ
اإلنجاز

1درجات تقييامت ( )ECERS-Rو()CLASS
ومراجعة الجودة هي من مراقبني مدربني.
التواريخ:
تقييم (:)ECERS-R
تقييم (:)CLASS
مراجعة الجودة:
2املعلومات الخاصة باملعلمني املتعاونني هنا هي
للمدرسة بأكملها .جميع األقسام األخرى هي عن
صف ما قبل الروضة فقط.

النسبة املئوية اإليجابية لنتائج االستبيان تعتمد
عىل عدد األسئلة يف االستبيان املدريس ملدينة
نيويورك .للمزيد من املعلومات ،نرجو مراجعة
الرابط:
/schools.nyc.gov/Accountability
tools/survey

مفتاح الرموز:
ممتاز
جيد
مقبول
ضعيف

صفحة 2

املواد واملامرسات التي تدعم تعلم اللغة لدى األطفال
دعم املعلمني وتفاعل الربنامج مع األطفال خالل اليوم

الربنامج

املنطقة التعليمية *

الربنامج

املنطقة التعليمية *

االحرتام واللطف بني املعلمني واألطفال واالستجابة لألطفال
إدارة الوقت ،والسلوك ،ومشاركة الطفل
الربنامج

املنطقة التعليمية *

تشكيلة املواد التعليمية التي يوفرها الربنامج لألطفال ملدة
طويلة من الوقت خالل اليوم

دعم املهارات اللغوية ومهارات التفكري لدى األطفال

من مقياس تقييم البيئة التعليمية للطفولة املبكرة  -املعدل (ECERS-R)1

من نظام تقييم درجات الفصل (CLASS)1

الربنامج

املنطقة التعليمية *

الربنامج

املنطقة التعليمية *

الربنامج

املنطقة التعليمية *

معلمون متعاونون

2

تعمل فرق التدريس سوياً لتحسني الربنامج.

ما مدى قدرة املعلمني عىل العمل مع بعضهم البعض؟
ما مدى جودة تدريب املعلمني وتقييمهم؟

االستبيان (للمدرسة ككل)

الربنامج

الربنامج

ردوا بطريقة إيجابية عىل األسئلة
حول املعلمون املتعاونون
املدينة% :
املنطقة التعليمية% :

من مراجعة الجودة( 1للمدرسة ككل)

أسئلة مختارة

 %من املعلمني قالوا أنهم يعملون سوياً لتصميم الربامج التدريسية
(املدينة)% :
 %من املعلمني قالوا أنه اتيحت لهم الفرصة للعمل بإنتاجية مع زمالء يف
مدرستهم (املدينة)% :
 %من املعلمني قالوا أنهم يشعرون باملسؤولية تجاه تعلم جميع التالميذ
(املدينة)% :

بيئة داعمة

يقوم طاقم الربنامج باحرتام األطفال وتقديرهم ودعم كل طفل الستيفاء التوقعات العالية.

يتم دعم األطفال خالل تناول الوجبات وأوقات القيلولة وعند
استخدام دورات املياه والوصول
املساحات واألثاث مناسبني لألطفال
الجدول اليومي يدعم التعلم (القدر املناسب من الوقت للعب،
والتعلم الجامعي ،واألنشطة الخارجية)

الربنامج

املنطقة التعليمية *

الربنامج

املنطقة التعليمية *

الربنامج

املنطقة التعليمية *

من مقياس تقييم البيئة التعليمية للطفولة املبكرة  -املعدل (ECERS-R)1

االستبيان

أسئلة مختارة
	 %من العائالت قالت أن طفلها آمن يف هذا الربنامج
(املدينة)% :

ردوا بطريقة إيجابية عىل األسئلة
املتعلقة بالبيئة الداعمة

%

املدينة% :
املنطقة التعليمية% :

من العائالت قالت أن هذا الربنامج يحافظ عىل نظافته
(املدينة)% :

%

من العائالت قالت أن هذا الربنامج يتواصل معهم باللغة والطريقة التي
ميكنهم فهمها (املدينة)% :

برنامج صف ما قبل الروضة  -املنطقة التعليمية (رمز املدرسة)
ملحة موجزة عن جودة صف ما قبل الروضة للعام الدرايس 2017-2016

قيادة مدرسية ف َّعالة

الثقة

قيادة مدرسية
ف َّعالة

تلهم قيادة برنامج صف ما قبل الروضة مجتمع صف ما قبل الروضة برؤية واضحة للتدريس واملشاركة العائلية.

بيئة داعمة

تد ر

عال

ت وثيقة بني األرسة وامل

عا

مل

يس

ون

م

علم

ج تم

ح يل

قا

ص ارم

االستبيان

أسئلة مختارة

ردوا بإيجابية عىل األسئلة املتعلقة بالقيادة
املدرسية الفعالة

%

من العائالت قالت أن املدير(ة) /قائد(ة) املدرسة يعمل من أجل خلق حس مجتمعي
(املدينة)% :

املدينة% :
املنطقة التعليمية% :

%

من العائالت قالت أن مدير(ة) /قائد(ة) املدرسة ملتزم بقوة مبشاركة عملية صنع القرار
(املدينة)% :

م تع اونو ن

التالميذ
اإلنجاز

صفحة 3

	 %من العائالت قالت أن مدير(ة) /قائد(ة) املدرسة يحث عىل املشاركة العائلية واملجتمعية يف املدرسة
(املدينة)% :

عالقات قوية بني األرسة واملجتمع

يشكل برنامج صف ما قبل الروضة رشاكات مع العائالت واملنظامت الخارجية لدعم العائالت يف تلبية احتياجات األطفال.

االستبيان

أسئلة مختارة

ردوا بطريقة إيجابية عىل األسئلة املتعلقة
بالصالت القوية بني العائلة واملجتمع

%

املدينة% :
املنطقة التعليمية% :

من العائالت قالت أن معلم أطفالها يف صف ما قبل الروضة يعطيها أفكارا ً مفيدة حول كيفية دعم تعلم األطفال
(املدينة)% :

%

من العائالت قالت أن معلم أطفالها يف صف ما قبل الروضة يخربها بأنها ميكنها أن تصنع فرقاً يف تعلم أطفالها
(املدينة)% :

	 %من العائالت قالت أن املعلمني يف هذه املدرسة يعملون عن كثب مع العائالت لتلبية احتياجات التالميذ
(املدينة)% :

الثقة

العالقة ما بني اإلداريني واملعلمني والتالميذ والعائالت تقوم عىل الثقة واالحرتام.

مفتاح الرموز:
ممتاز
جيد
مقبول
ضعيف

االستبيان

أسئلة مختارة

ردوا بطريقة إيجابية عىل األسئلة املتعلقة
بالثقة

%

من العائالت قالت أنها تشعر باالحرتام من قبل مدير(ة) /قائد(ة) مدرسة طفلها
(املدينة)% :

املدينة% :
املنطقة التعليمية% :

%

من العائالت قالت أنها تشعر باالحرتام من قبل معلم(ة) طفلها
(املدينة)% :

	 %من اآلباء قالوا أن طاقم املدرسة يعمل بجد من أجل بناء عالقات موثوق بها مع العائالت
(املدينة)% :

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا املستند ،نرجو مراجعة الرابط التايلschools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/parentfamilies :
مراجعة الجودةschools.nyc.gov/Accountability/tools/review :
االستبيان املدريس ملدينة نيويوركschools.nyc.gov/Accountability/tools/survey :
دليل صف ما قبل الروضةschools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/PreK/Resources :
)T&I 27444 (Arabic

